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APOIO EXTRAORDINÁRIO À RETOMA PROGRESSIVA DA 

ATIVIDADE 

 

O apoio extraordinário aplica-se aos empregadores de natureza privada, incluindo os do setor 

social, que tenham sido afetados pela pandemia da doença COVID-19 e que se encontrem, em 

consequência dela, em situação de crise empresarial, ou seja, com uma quebra de faturação 

igual ou superior a 25%. 

O empregador pode aceder ao apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade com 

redução temporária do período normal de trabalho de todos ou alguns dos seus trabalhadores, 

podendo aplicar essa redução e respetiva remuneração durante um mês, com prorrogação 

mensal até ao máximo de cinco meses. 

 

 

Numa redução temporária do período normal de trabalho (PNT) de todos ou alguns dos 

trabalhadores. 

Qual o Limite máximo da redução do PNT? 

 No caso de empregador com quebra de faturação igual ou superior a 25%, a redução do 

PNT, por trabalhador, pode ser no máximo de 33%, nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2020; 

 No caso de empregador com quebra de faturação igual ou superior a 40%, a redução do 

PNT, por trabalhador, pode ser, no máximo: 

i) De 50%, nos meses de agosto e setembro de 2020; e 

ii) De 40%, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020; 

 No caso de empregador com quebra de faturação igual ou superior a 60%, a redução do 

PNT, por trabalhador, pode ser, no máximo: 

i) De 70%, nos meses de agosto e setembro de 2020; e 

ii) De 60%, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 

 No caso de empregador com quebra de faturação igual ou superior a 75%, a redução do 

PNT, por trabalhador, pode ser até 100% nos meses de outubro, novembro e dezembro 

de 2020. 

 

EM QUE CONSISTE O APOIO: 

ELEGIBILIDADE: 
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Durante a redução do PNT o empregador tem direito a um apoio financeiro, ao abrigo do qual 

a Segurança Social comparticipa em 70% o valor da compensação retributiva a que os 

trabalhadores com PNT reduzido têm direito pelas horas não trabalhadas, cabendo ao 

empregador assegurar os remanescentes 30 %. Para as empresas em situação de crise 

empresarial com quebra de faturação igual ou superior a 75%, o empregador tem direito a um 

apoio adicional em que a Segurança Social comparticipará em 35% a retribuição normal ilíquida 

pelas horas trabalhadas devida a cada trabalhador com redução do PNT. A soma do apoio 

financeiro à compensação retributiva e do apoio adicional não pode ultrapassar o triplo da 

RMMG (1.905€). 

Nas situações em que a redução do PNT seja superior a 60 %, o apoio corresponde a 100 % da 

compensação retributiva, sendo suportado pela segurança social. 

   

Beneficiando deste apoio, o empregador tem ainda direito à isenção ou dispensa parcial do 

pagamento de contribuições relativas aos trabalhadores abrangidos, no que diz respeito ao 

valor da compensação retributiva. Este direito é variável de acordo com a dimensão da empresa 

e com o mês de aplicação do apoio: 

a) Empresas com menos de 250 trabalhadores têm direito a isenção total do 

pagamento de contribuições relativas à compensação retributiva nos meses de 

agosto e setembro e a dispensa parcial de 50% nos meses de outubro a dezembro; 

b) Empresas com 250 ou mais trabalhadores têm direito a dispensa parcial de 50% do 

pagamento de contribuições relativas à compensação retributiva nos meses de 

agosto e setembro. 

 

 

 submeter requerimento eletrónico, em formulário próprio, através da segurança 

social direta, contendo declaração do empregador junto com a certificação do 

contabilista certificado (modelo RC3058-DGSS) que atestem a situação de crise 

empresarial; 

 enviar o formulário, acompanhado da listagem nominativa dos trabalhadores a 

abranger, com identificação do respetivo número de segurança social, retribuição 

normal ilíquida e indicação da redução do PNT a aplicar, em termos médios mensais, 

por trabalhador; 

 dar o consentimento para a consulta da situação fiscal perante a Autoridade Tributária, 

procedendo a segurança social à consulta oficiosa da situação contributiva; 

COMO É REQUERIDO O APOIO: 

APOIO ADICIONAL: 

ISENÇÃO NA SEGURANÇA SOCIAL: 
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 ter o IBAN registado na Segurança Social uma vez que o pagamento do apoio financeiro 

é efetuado, obrigatoriamente, por transferência bancária. 

 

O requerimento produz efeitos ao mês da respetiva submissão. Excecionalmente, durante o 

mês de setembro o empregador pode solicitar no requerimento que o mesmo produza efeitos 

ao mês de agosto. 

O empregador não pode beneficiar simultaneamente dos apoios previstos no Decreto-Lei n.º 

46-A/2020, de 30 de julho e no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, na sua redação atual, 

nem das medidas de redução ou suspensão previstas nos artigos 298.º e seguintes do Código do 

Trabalho. 

 

A redução do PNT tem a duração de um mês civil, sendo prorrogável mensalmente até 31 de 

dezembro de 2020, com prorrogação mensal até ao máximo de cinco meses. 

As prorrogações são tramitadas de forma automatizada. 

 

As entidades beneficiárias dos apoios podem ser fiscalizadas a qualquer momento, pelas 

entidades públicas competentes, devendo, os empregadores, comprovar os factos em que se 

baseia o pedido e as respetivas prorrogações e preservar a informação relevante durante o 

período de três anos. 

 

Para efeitos de aplicação da redução temporária do período normal de trabalho, o empregador 

comunica, por escrito, aos trabalhadores a abranger pela respetiva decisão, a percentagem de 

redução por trabalhador e a duração previsível de aplicação da medida, ouvidos os delegados 

sindicais e comissões de trabalhadores, quando existam, podendo o empregador fixar um prazo 

para pronúncia destes, nunca inferior a três dias úteis. 

  

Durante o período de redução, bem como nos 60 dias seguintes, o empregador não pode fazer 

cessar contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo, de 

despedimento por extinção do posto de trabalho, ou de despedimento por inadaptação, 

previstos nos artigos 359.º, 367.º e 373.º do Código do Trabalho, respetivamente, nem iniciar os 

respetivos procedimentos. 

DURAÇÃO: 

FISCALIZAÇÃO À POSTERIORI: 

COMUNICAÇÃO AOS TRABALHADORES: 

PROIBIÇÃO DE DESPEDIMENTOS: 
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Este apoio pode ser complementado com um plano de formação aprovado pelo Instituto do 

Emprego e Formação Profissional (IEFP, IP) ou pelo Programa Operacional Competitividade e 

Internacionalização (POCI), o qual confere o direito a uma bolsa no valor de 70 % do indexante 

dos apoios sociais (132,60€) por trabalhador abrangido, suportada pelo IEFP, I. P., destinada ao 

empregador, que tem direito ao montante equivalente a 30 % do IAS, e ao trabalhador, que tem 

direito ao montante equivalente a 40 % do IAS. 

A formação é organizada pelo IEFP, I.P. em articulação com a empresa, podendo ser 

desenvolvido à distância, quando possível e as condições o permitirem. Esta formação destina-

se a contribuir para a melhoria das competências profissionais dos trabalhadores, sempre que 

possível aumentando o seu nível de qualificação, e contribuir para o aumento da 

competitividade da empresa. 

A entidade empregadora deve submeter requerimento em formulário próprio a disponibilizar 

pelo IEFP, I. P. 

 

 Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de julho; 

 Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho; 

 Portaria n.º 170-A/2020, de 13 de julho; 

 Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho; 

 Decreto-Lei n.º 90/2020, de 19 de outubro. 

 

 

 

LEGISLAÇÃO: 

 

PLANO DE FORMAÇÃO: 


